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11 LISTOPADA
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Od kiedy i dlaczego Polacy 
właśnie 11 listopada obchodzą 

Narodowe Święto Niepodległości? 

 
   Dzień ten świętujemy dla upamiętnienia 

odzyskania przez Polskę niepodległości i od 
lat kojarzy nam się ono z hucznymi paradami 
w różnych miastach, marszami, biegami 
niepodległościowymi, patriotycznymi koncert
ami i wszystkim tym, co sprawiało, że Polacy 
tłumnie wychodzili z domów, by cieszyć się z 
niepodległości, którą Polska odzyskała 104 
lata temu.         Czytaj  s. 2

Ojcowie niepodległości byli 
liderami w czasie przeło

mowych wydarzeń 1918 roku. 
Różniło ich bardzo wiele – poglądy, 
wyznanie, pochodzenie, czy kraj 
zaborczy, gdzie się wychowywali. 

 
    Nie we wszystkim byli zgodni, później w 

wolnej II Rzeczpospolitej ich konflikty 
przybrały dramatyczny przebieg, ale każdy 
pozostał wierni własnym poglądom. Po I wojnie 
światowej sześciu ojców niepodległości: Józef 
Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan 
Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech 
Korfanty i Ignacy Daszyński wspólnie wyko
rzystało sprzyjające warunki i doprowadziło do 
narodzenia się II Rzeczypospolitej.

Czytaj  s. 3

Święto Odzyskania Niepodle 
głości przez Polskę jest dla 

mnie, wierzę w to, że tak jak dla 
wszystkich Polaków, bardzo 
ważnym świętem państwowym, 
które w szczególny sposób 
celebruję wraz z moimi bliskimi.

 
    To właśnie 11 listopada 1918 r. po 123 

latach zniewolenia Polska odzyskała 
niepodległość. Do tego roku naszego kraju nie 
było na mapach Europy, a tysiące patriotów 
oddało życie w walce z zaborcami podczas 
licznych powstań, tajnych misji oraz 
różnorodnych działań, mających na celu 
odzyskanie wolności i zachowanie polskości 
w sercach uciemiężonego narodu. Lata pod 
zaborami były czasem prześladowań, 
rusyfikacji i germanizacji oraz zsyłek na 
Syberię. Jednak mimo wszystkich przeszkód 
Polacy nie porzucili swoich marzeń o 
niepodległym kraju i dziś możemy się cieszyć 
wolną Ojczyzną.

 
   Współczesne, młode pokolenie nie wyobraża 

sobie nawet, jak długa i ciężka była droga, 
dzięki której teraz możemy się cieszyć wolno

ścią. i niepodległością. Dlatego tak ważne 
jest, abyśmy pamiętali o naszej krwawej 
historii, szanowali język ojczysty i 
okazywali nasz patriotyzm nie tylko w 
czasie świąt, ale i na co dzień. Istotne jest 
to również w obliczu wydarzeń za naszą 
wschodnią granicą. My  Polacy najlepiej 
wiemy, co czują dziś obywatele Ukrainy i 
dlatego wspieramy ich dążenia do 
odzyskania wolności i pokoju.
      Narodowe Święto Niepodległości to 
wyjątkowy dzień, w którym powinniśmy 
się jednoczyć, wspólnie oddawać hołd 
naszym bohaterom oraz manifestować 
naszą polskość i solidarnością.

Magdalena Ciszek – 
redaktorka naczelna

TYDZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI w ZOPI

 
  Pan Zenon Kobiec, dyrektor ZOPI w Miciogździe, 

podziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom 
szkoły oraz uczniom,  zaangażowanym w przygo
towanie Tygodnia Niepodległości. Działo się napra
wdę bardzo wiele. Będziemy to długo pamiętać.

W trakcie Tygodnia Niepodległości odbyły się, m. in.: Warsztaty dla uczniów ZOPI w CE IPN w 
Kielcach, pn. "Przystanek Historia"; Dyktando niepodległościowe; Akcja plakatowa, pt. "Jestem 

Polakiem, jestem patriotą"; Pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Jodła"; Pokaz Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach; Uddział w XII Biegu Niepodległości o 
Strawczyńską Milę; Warsztaty plastyczne pt. "Symbole Narodowe Polski"; Udział w akcji "Szkoła do 
Hymnu; Patriotyczny happening  "Polskie symbole, moje dziedzictwo"; Konkurs multimedialny  
"Odzyskanie Niepodległości przez Polskę"; Lekcje historii "Droga Polaków do Niepodległości" i godziny 
wychowawcze "Patriotyzm na co dzień"; Wieczornica  "Spotkanie z pieśnią patriotyczną".

Zespół Redakcyjny  Klasa VI; redaktor naczelna  Magdalena Ciszek, opiekun  Mirosław Kowalski,
Skład, łamanie, edycja, zdjęcia  Mirosław Kowalski (scribus.pl), druk ZOPI Micigoózd.

ZOPI Micigózd, 10.11.2022

ZOPI Micigózd, 
07  10 XI 2022



 
 Przywódca ruchu ludowego. Wincenty Witos (1874

1945)  polityk, działacz ludowy i niepodległościowy, 
jeden z twórców Stronnictwa Ludowego oraz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast”, poseł do austriackiej 
Rady Państwa, przewodniczący Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 
trzykrotny premier, jeden z przywódców Centrolewu, 
sądzony i skazany w procesie brzeskim, w latach 1933
1939 na emigracji politycznej w Czechosłowacji, w 
czasie II wojny światowej internowany przez Niemców.

 
  O ziemie zaboru pruskiego. Wojciech Korfanty 

(18731939)  polityk, działacz narodowy i 
niepodległościowy, redaktor i publicysta, wydawca 
górnośląskiego „Polaka”, poseł do Reichstagu, polski 
komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, faktyczny 
dyktator III powstania śląskiego, poseł na Sejm RP oraz 
do Sejmu Śląskiego, przywódca Chadecji, sądzony i 
skazany w procesie brzeskim, od 1935 roku na emigracji 
w Czechosłowacji, współtwórca opozycyjnego wobec 
sanacji tzw. Frontu Morges, wiosną 1939 roku powrócił 
do kraju, gdzie wkrótce zmarł.

 
  Galicyjski socjalista. Ignacy Daszyński (18661936)  

polityk, pisarz polityczny i publicysta, działacz 
socjalistyczny i niepodległościowy, współtwórca Polskiej 
Partii SocjalnoDemokratycznej Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego, poseł do austriackiej Rady Państwa, w 
listopadzie 1918 r. premier Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej, w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej jeden z liderów Polskiej Partii 
Socjalistycznej, Marszałek Sejmu (19281930) oraz 
jeden z przywódców Centrolewu.

ciąg dalszy ze s. 1

Dlaczego 11 listopada?

 
    Data jest umowna, przyjęta jako oficjalny Dzień 

Niepodległości w 1937 roku. Nawiązuje do terminu 
zakończenia I wojny światowej w 1918 roku i 
odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 
latach zaborów. To właśnie 11 listopada podpisano 
rozejm w Compiègne, który ostatecznie potwierdził 
klęskę Niemiec w wojnie. Do Polski zaś w tym 
czasie powrócił Józef Piłsudski, któremu Rada 
Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad 
podległym jej Wojskiem Polskim. Niestety, Polacy 
niezbyt długo mieli okazję celebrować to święto, 
ponieważ już w 1945 roku, po zakończeniu II wojny 
światowej, zostało ono zniesione przez władze 
komunistyczne i przywrócono je dopiero w roku 
1989. Obecnie jest to jedno z dwóch 
najważniejszych świąt państwowych w Polsce, obok 
Święta 3 Maja. To dzień ustawowo wolny od pracy.

ciąg dalszy ze s. 1

Ojcowie Niepodległości

 
  Komendant. Józef Piłsudski (18671935)  działacz 

niepodległościowy, I Marszałek Polski, Naczelny Wódz 
Wojska Polskiego, jeden z twórców i przywódców 
Polskiej Partii Socjalistycznej oraz jej Organizacji 
Bojowej, kierownik Związku Walki Czynnej, w czasie I 
wojny światowej Komendant I Brygady Legionów 
Polskich, twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, w 
Drugiej Rzeczypospolitej m.in. Naczelnik Państwa 
Polskiego, po przejęciu władzy w maju 1926 r. 
dwukrotnie premier, w latach 19261935 minister spraw 
wojskowych oraz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, 
faktyczny przywódca państwa polskiego.

 
  Ojciec narodowej demokracji. Roman Dmowski 

(18641939)  polityk, pisarz polityczny, publicysta, 
przywódca i ideolog Narodowej Demokracji, działacz 
Ligi Polskiej, następnie jeden z twórców Ligi Narodowej, 
współtworzył Stronnictwo NarodowoDemokratyczne, 
poseł do Dumy Rosyjskiej, podczas Wielkiej Wojny 
prezes Komitetu Narodowego Polskiego, delegat Polski 
na konferencję pokojową w Paryżu, w Drugiej 
Rzeczypospolitej m.in. minister spraw zagranicznych, 
założyciel Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa 
Narodowego, autor wielu dzieł programowych i 
publicystycznych.

 
  Najlepszy dyplomata. Ignacy Jan Paderewski (1860

1941)  pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, 
przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w 
Stanach Zjednoczonych, prezydent rady ministrów i 
minister spraw zagranicznych, delegat Polski na 
konferencję pokojową w Paryżu, współinicjator 
opozycyjnego wobec rządów piłsudczyków tzw. Frontu 
Morges, podczas II wojny światowej przewodniczący 
Rady Narodowej RP.

DYKTANDO 
NIEPODLEGŁOŚCIOWE

 
    W Tygodniu Niepodległości na lekcjach języka 

polskiego uczniowie klas IVVIII mogli popisać się 
znajomością ortografii. Dyktanda nawiązywały do 
odrodzenia Polski w 1918 r. Najlepszymi okazali się:

NASI GOŚCIE NIE ZAWIEDLI

 
   Na uroczystej Wieczornicy nie zabrakło Szaconych Gości, 

wśród których zanleźli się: gospodarz Gminy Piekoszów, 
pan Zbigniew Piątek, członek Zarządu Powiatu, pan 
Cezary Majcher. Przybyli również: przewodnicząca Rady 
Gminy Piekoszów, p. Barbara Drogosz, radna Gminy 
Piekoszów, p.  Małgorzata Pietrzykowska, radny Gminy 
Piekoszów, p. Paweł Zaleski, sekretarz Urzędu Gminy 
Piekoszów, pani Grażyna Tatar, sołys Micigozdu, p. 
Robert Ślemp.

w kl. IV, G. Jedlińska (1 miejsce), N. Wijas i 
N. Pietras (wyróżnienia), w kl. V, P. Ciszek (1 
m.), M. Ogonowski i H. Jas (wyr.), w kl. VI, 
M. Ciszek (1 m.), A. Sobczyk i W. Sobczyk 
(wyr.), w kl. VII, M. Ziębińska (1 m.), Z. Sulej 
i M. Frydrych (wyr.), w kl. VIIIa, F. Tomasik 
(1 m.), M. Sulej oraz D. Ciołak (wyr), w kl. 
VIIIb, G. Drogosz (1 m.), O. Śliwa i K. 
Dziuba (wyr.). Gratulacje dla zwycięzców.

Redakcja wykorzystała poza własnymi fotografiami 2 zdjęcia z 
innych zbiorów (patriotyczna.pl oraz ZOPI Fb).
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   Nasi młodzi artyści odwiedzili Dom dla Niepeł
nosprawnych w Piekoszowie (Caritas Diecezji Kieleckiej). 
Występ spotkał się z gorącym przyjęciem. Pieśni patriotyczne 
śpiewane wspólnie z seniorami przyniosły łzy i wiele wzruszeń. 
To raz jeszcze potwierdza, że troska i miłość do ojczyzny łączą 
pokolenia.

   Warsztaty dla uczniów ZOPI w Centrum Edukacyjnym 
IPN w Kielcach oraz lekcja historii "Droga do 
niepodległości" w Wojewódzkiej Bibliotece 

Pedagogicznej w Kielcach.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
pogawędki połączone z pokazem broni i 

umundurowania Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku 

Piechoty Legionów w Kielcach oraz Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej "Jodła".

Akcja plakatowa, pt. "Jestem
Polakiem, jestem patriotą"

UCZNIOWIE KLAS I, II, i III wspólnie 
ze swoimi nauczycielkami

Dzieciaki z przedszkola też potrafią 
pięknie zaśpiewać polski hymn i czynnie 

włączyły się w świętowanie Dnia 
Niepodległości a ich wydzieranki, 

wyklejanki i rysunki symboli 
narodowych są ozdobą naszej szkloły.



54

POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI
Na mapie ilustrującej Europę po wybuchu I wojny 

światowej wciąż nie ma Polski. 

Walki na frontach I wojny światowej toczyły się 
od 1914 do 1918 r. Józef Piłsudski stanął na czele 
polskich Legionów. Sztab oficerów legionowych 

wraz z Komendantem przebywali również w 
Kielcach (obecne Muzeum Narodowe  na 
przeciwko kieleckiej Bazyliki katedralnej).
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